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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –2,1 4,1 2,1 2,1 1,7

průmyslová produkce (% změna) –5,8 5,7 3,0 2,3 2,2

veřejný dluh (% HDp) 42,1 39,5 37,1 36,1 34,4

Míra inflace (%) 0,4 1,8 4,9 1,4 2,2

populace (mil.) 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9

Nezaměstnanost (%) 4,8 5,9 4,3 4,2 4,2

HDp na obyvatele (USD, ppp) 60 760,1 64 290,0 68 540,0 71 980,0 75 200,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 29,0 30,8 34,4 37,9 39,0

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 18,7 24,9 28,3 20,2 18,5

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 2/63 3/64 — — —

Predikce EIU Zdroj: Danmarks nationalbank, oECD, EIU, IMD

Dánsko
Velvyslanectví ČR v kodani
e-mail: commerce_copenhagen@mzv.cz
www.mzv.cz/copenhagen

Dánsko je 34. největší ekonomikou na  světě 
a 11. v rámci Evropské unie. Z koronavirové pan-

demie vyšla dánská ekonomika v roce 2020 s propa-
dem HDp o 2,1 % a s dočasným negativním dopadem 
na míru nezaměstnanosti, která však opět poklesla. 
v roce 2021 dánská ekonomika rostla o 4,1 % a vráti-
la se na předkrizovou úroveň. Mezi roky 2022–2024 
se očekává průměrný růst HDp o cca 2 %. Zpomalení 
růstu ekonomiky lze přičíst zejména přetrvávajícím 
problémům s fungováním globálních dodavatelských 
řetězců a  nedostatku kvalifikované pracovní síly. 
růst dánské ekonomiky dlouhodobě pozitivně ovliv-

ňuje zejména export technologií pro získávání ener-
gie z obnovitelných zdrojů a také léčiv. Kondice dán-
ské ekonomiky bude do  budoucna záviset také na 
stavu ekonomiky Německa, jakožto největšího 
obchodního partnera Dánska. Bilance běžného účtu 
Dánska je dlouhodobě a stabilně přebytková. v zemi 
žije přes 5,8 mil. obyvatel, přičemž HDp na obyvatele 
(ppp) přesahuje 64 tis. USD. v Dánsku je v posledních 
letech velmi nízká míra nezaměstnanosti. v  roce 
2021 dosáhla vlivem pandemické krize úrovně 5,9 %, 
dle predikcí EIU by se v následujících letech měla 
držet na úrovni těsně nad 4 %.

mailto:commerce_copenhagen@mzv.cz
https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/dansko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#dk
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Masivní rozvoj elektromobility v Dánsku je úzce spojen s rostoucí potřebou budování 
správně dimenzované sítě nabíjecích stanic. Ta se týká jak rychlonabíjecích stanic 
na  dálnicích, tak stanic s  nižší rychlostí nabíjení na  parkovištích. především 
ve městech pak existuje prostor pro kreativní řešení, jež přizpůsobí existující 
infrastrukturu nové funkci (nabíjení ze sloupů veřejného osvětlení a podobně).

 ▶ Energetický průmysl

S  pokračujícím přechodem dánského energetického sektoru od  fosilních 
k obnovitelným zdrojům energie je spojena potřeba řešení úložišť. Ta vyplývá 
z  vysokého podílu větrné energie, u  níž vlivem počasí nelze zaručit stabilní 
produkci. Se strmě rostoucím podílem obnovitelných zdrojů tak bude otázka 
ukládání energií stále naléhavější. Dánsko bude poptávat nejen úložiště, ale 
i technologie umožňující využití momentálních přebytků energie k produkci jiných 
čistých zdrojů (vodík).

zemědělství služby

průmysl 

73 %

2 %

25 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: EIU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 21,9

Švédsko 12,6

Nizozemsko 8,4

Čína 7,8

polsko 4,6

Top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 96,9

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 4,7

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 4,1

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 2,9

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 2,9

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 2,1
Zdroj: Un Comtrade, 2020 
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Vývoj HDP (meziročně, %)

Dánsko svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#dk&jumptoanchor=dop
https://publi.cz/books/1901/index.html#dk&jumptoanchor=ene
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 ▶ obranný průmysl

v  souvislosti se zhoršujícím se bezpečnostním prostředím v  Evropě a  jejím 
sousedství a  se zvyšujícím se geopolitickým významem arktidy bude Dánsko 
posilovat své obranné kapacity v  tomto regionu. Ministerstvo obrany plánuje 
pořízení radarové techniky na Faerské ostrovy k pokrytí oblasti mezi Norskem 
a Islandem. Mimoto země zvažuje pořízení bezpilotních vzdušných prostředků 
pro dislokaci v Grónsku.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Země seriózně zvažuje vybudování kapacit pro výrobu vakcín (ve  spolupráci 
s  Izraelem a  rakouskem), což vytváří významnou příležitost pro výrobce 
jednotlivých komponent vakcín. podobná šance na trhu existuje také ve vztahu 
k ochranným pomůckám a prostředkům.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Dánsko jako země se značným podílem zemědělské a potravinářské produkce řeší 
problematiku snižování emisí skleníkových plynů právě v tomto sektoru. Současně 
hledá možnosti efektivního zachycování, ukládání a případného využití metanu 
a  dalších skleníkových plynů k  produkci biopaliv, opětovně recyklovatelných 
plastů či zemědělských hnojiv. Nadále trvá poptávka po systémech, které umožňují 
úsporu paliv u zemědělských strojů a efektivní aplikaci hnojiv či pesticidů (stroje 
se satelitní navigací, drony).
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https://publi.cz/books/1901/index.html#dk&jumptoanchor=obr
https://publi.cz/books/1901/index.html#dk&jumptoanchor=zdr
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